Oznaczenie sprawy 56/2018/PNT

TECHNOPARK GLIWICE

Park Naukowo - Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C
www.technopark.gliwice.pl
Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000218888
NIP: 6312420815 REGON: 278243253
Bank: PeKaO S.A. I O/Gliwice
Nr 37124013431111001002294752
Kapitał Zakładowy 9.020.000,00 zł

Tel: (+48)(32) 335 85 00
Faks: (+48)(32) 335 85 00
Skype: technopark.sekretariat
e-mail: info@technopark.gliwice.pl

OFERTA

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Utworzenie farmy fotowoltaicznej
56/2018/PNT
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Wykaz zawartości oferty:

Lp.

Dokument zgodny z opisem zawartym w SIWZ

1.

Formularz ofertowy

2.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

3.

Pisemne zobowiązania innych podmiotów (lub inny dokument) – jeżeli dotyczy

4.

Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
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FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):
………….........................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy (kod pocztowy, miasto, ulica)...........................................................................................
.................................................................................................. Województwo...............................................
Tel./fax. ...........................................................................................................................................................
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż powyżej)……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tel./fax. ...........................................................................................................................................................
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………..
NIP ..................................., Regon ..........................................., Urząd Skarbowy ..........................................
KRS nr ……………, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ………………………………………

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?

□

TAK*

□

NIE*

* UWAGA! należy zaznaczyć właściwe

dotyczy Wykonawcy krajowego:
Bank …………………....., nr konta ……………………………………………………………………….
dotyczy Wykonawcy zagranicznego:
Bank…………………………………………………………………………………………………………
BLZ….…, BIC (S.W.I.F.T) ………..………, IBAN …………………….…………………….……….….
1. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą:

utworzenia farmy fotowoltaicznej
zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi
warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

dotyczy Wykonawcy krajowego:

ogółem za cenę ......................................... PLN (w tym podatek VAT)
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dotyczy Wykonawcy zagranicznego:
ogółem za cenę netto .................................... PLN (bez podatku VAT)
2. OKRES
GWARANCJI
JAKOŚCI
NA
PRACE
MONTAŻOWE
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ – PODLEGAJĄCY OCENIE PUNKTOWEJ (zgodnie z rozdz. VII
SIWZ)
Udzielam gwarancji jakości na prace montażowe instalacji fotowoltaicznej liczonej od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego:
na okres ……………… miesięcy*;
* należy podać oferowany okres gwarancji jakości (na prace montażowe instalacji fotowoltaicznej) wyrażony w miesiącach
– informacja podlegająca ocenie punktowej

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
4. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonawstwem przy realizacji niniejszego zamówienia będzie
pełnił/a:
(imię i nazwisko) …………………………………………………………………
telefon ……………………………………………………………….……………

Podpis

…………..…..........................................................
(czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką)
dnia, ...................... r.

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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